
2.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  conveni  de col·laboració entre el Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà i
l'Ajuntament de Bàscara per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.-
Aprovació.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant  conveni  marc,  signat  el  29 de juliol  de 2014,  els  ajuntaments  interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016,  va  aprovar  un  nou  conveni marc  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de  la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament de Bàscara ha aprovat la adhesió al nou conveni de col·laboració per a la
prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  règim jurídic  de les  administracions públiques  i  del
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procediment administratiu comú.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
• Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat  energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Bàscara.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Bàscara i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu
coneixement i als efectes adients.

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres,  11 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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3.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de serveis de coordinació i monitoratge de transport escolar.
a) Aprovació. b) Convocatòria de licitació. 

Fets

La tècnica de cultura  i  ensenyament  del  Consell  Comarcal  ha  emès  informe de data 27 de
setembre  de  2016  justificatiu  de  la  necessitat  de  contractació  de  serveis  de  coordinació  i
monitoratge de transport escolar, i on es detallen les característiques del contracte.

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei.

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP), modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

Per tot  això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament  proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:

ACORD

Primer.-Aprovar, d'acord amb allò disposat a l'article 110 del RDL 3/2011, de 14 de novembre,
pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  l'expedient  de
contractació  administrativa  que  té  per  objecte  la  contractació  de  serveis  de  coordinació  i
monitoratge de transport escolar.

Segon.-  Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  i  el  plec  de  prescripcions  tècniques,
adjunts a la proposta, reguladors de la contractació de l'esmentat servei.

Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per procediment obert i tramitació
ordinària,  d'acord  amb  allò  previst  a  l'article  157  i  següents  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació s'estableix en un peu unitari de 13,57€/hora, IVA exclòs.
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La durada del contracte serà des de data de la seva formalització fina al final del curs 2017/2018
i es podrà prorrogar per al curs 2018/2019.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 10.030,94€, que inclou l'IVA i les possibles modificacions, amb càrrec
a l'aplicació 35.3262.22799 del pressupost.

Cinquè.- Anunciar la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal i en el
BOP de Girona.

Sisè.- Obrir un termini de presentació de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del
dia següent al de la publicació de la licitació en el BOP i en el perfil del contractant. 

Setè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acor.

Figueres, 18 d'octubre de 2016

La consellera delegada de l'àrea
d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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4.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud d'una subvenció al Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona, en endavant DIPSALUT, en el marc de la convocatòria de subvencions als
Consell comarcals i consorcis de Benestar social de la demarcació de Girona per a la realització
de projectes l'Atenció Social. ASCC (LE 2016/176).Girona.

Fets

ATÈS que el passat 14 de setembre de 2016 es va publicar en el BOP de Girona número 176
l'edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions als consell comarcals i
consorcis  de  benestar  social  de  la  demarcació  de  Girona  per  a  la  realització  de  projectes
d'atenció social. ASCC (LE2016/176). Girona.

ATÈS que el passat 23 de setembre de 2016 es va publicar en el BOP de Girona número 183
l'edicte d'aprovació de la  convocatòria de subvencions  als consell  comarcals i consorcis de
benestar social de la demarcació de Girona per a la realització de projectes d'atenció social.
ASCC (LE2016/176). Girona.

ATÈS que l'objectiu d'aquesta convocatòria és regular la línia de subvencions per a projectes
d'acció social que concedeix DIPSALUT als consells comarcals i consorcis de benestar social
de la demarcació de Girona que hagin realitzat projectes d'atenció social, durant el període entre
l'1 de desembre de 2015 fins a 30 d'agost de 2016.

ATÈS que l'Àrea de Benestar Social ha dissenyat un programa que porta el nom de «CUIDEM-
NOS»  amb  la  finalitat  d'oferir  un  espai  segur  i  de  confiança,  de  relació,  de  formació  i
d'intercanvi d'experiències entre els cuidadors/res, i/o les persones afectades per una situació de
dependència, per millorar la seva qualitat de vida.  

VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de l'Àrea de Benestar en data 7 d'octubre de 2016
en que informa favorablement  a  sol·licitar  una subvenció a DIPSALUT per dur a  terme el
projecte "CUIDEM-NOS".

Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de

17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).
• Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
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• BOP de Girona número 176 l'edicte d'aprovació de les bases específiques  reguladores de
subvencions als consell comarcals i consorcis de benestar social de la demarcació de Girona
per a la realització de projectes d'atenció social. ASCC (LE2016/176)

• BOP de Girona número  183 l'edicte d'aprovació de la  convocatòria de subvencions  als
consell  comarcals  i  consorcis  de  benestar  social  de  la  demarcació  de  Girona  per  a  la
realització de projectes d'atenció social. ASCC (LE2016/176). Girona.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.  - Aprovar la sol·licitud de subvenció al Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona DIPSALUT, en el marc de la convocatòria de subvencions als Consell
comarcals i  consorcis de Benestar social de la demarcació de Girona per a la realització de
projectes l'Atenció Social. ASCC (LE 2016/176).Girona.

Segon.  - Aprovar el projecte elaborat per l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal titulat
«CUIDEM-NOS» que consta com a document annex. 

Figueres, 18 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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5.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'acceptació del finançament de la Diputació de Girona, en el marc de la
convocatòria  anticipada  de  subvencions  per  a  projecte  i  accions  de  promoció  econòmica
adreçades  als  membres  de  la  Xarxa  de  Serveis  Locals  de  Promoció  Econòmica  (XSLPE)
corresponent a l'anualitat 2016 i per un import de 2.000,00 €.

Fets

En data 19 de gener s'ha publicat al BOP les bases reguladores de subvencions per a projectes i
accions  de  promoció  econòmica,  adreçades  als  Ajuntaments,  Consells  comarcals  i  Ens  de
Promoció Econòmica amb delegació,  membres  de la Xarxa de Serveis  Locals  de Promoció
Econòmica  (XSLPE) de la  Diputació de Girona.  En la mateixa data  també s'ha  publicat  la
convocatòria anticipada per a l'any 2016.

En data 18 de gener (RE 2016/448) s'ha rebut l'aprovació de la Diputació de Girona d'aprovació
de l'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la Xarxa de Servie Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE).

Des d'aquesta convocatòria es financia el 80% de les despeses que s'aporten des del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà en l'organització dels Premis Emprenedors Alt Empordà (2.000,00
€) en el marc de la línia d'actuació: teixit productiu – foment de l'esperit emprenedor.

En data 2 de febrer de 2016 la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va
aprovar  la  sol·licitud  de  1.600,00  €  en  concepte  de  despeses  d’organització  dels  Premis
Emprenedors.

En data 15 de març de 2016 (RE 2016/2799) la Junta de Govern de la Diputació de Girona va
aprovar  la  quantitat  de  2.000,00  € en l’acció «Premis  Emprenedors  Alt  Empordà»,  amb la
següent condició:

Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol
acte, publicitat o difusió de l’acció finançada.

S’adjunta com a document annex l’informe favorable emès per la cap de Promoció Econòmica.

Fonaments de dret

- Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les  administracions
públiques
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- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de  la Llei
d’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

- Real Decret  Legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  text  refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Edicte d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria anticipada de sol·licituds de
subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments,
consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la XSLPE, de la Diputació de
Girona.

- Resolució del President de la Diputació de Girona de 12 de gener de 2016 d'adhesió del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, entre altres, a la XSLPE.

- Acord  de  la  Junta  de  Govern  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  d’aprovació  del
finançament de l’Acció «Premis Emprenedors Alt Empordà 2016».

- Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 16 de març de 2016, d’aprovació
de l’acció «Premis Emprenedors Alt Empordà 2016».

Per  tot  això,  el  conseller  delegat  de  l'Àrea de Promoció  Econòmica,  proposa a  la  Junta  de
Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Acceptar el finançament per l’acció «Premis Emprenedors de l’Alt Empordà», així
com les condicions fixades en la normativa i en la resolució d’aprovació, en el marc de la línia
de subvencions adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE) de la Diputació de Girona corresponent a l’anualitat 2016, per un import de 2.000,00 €
i consignar-ho a l’aplicació pressupostària 65.46100.

Segon.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme el
present acord.

Tercer.-  Notificar aquest acord a l'àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona i a
l'àrea d'intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Figueres, 18 d'octubre de 2016
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El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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